REGULAMIN ZABIEGÓW MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
Definicje
1. Zabieg — zabieg mikropigmentacji polegający na wprowadzeniu do trzeciej warstwy naskórka za
pomocą igły niealergizującego barwnika (pigmentu).
2. Korekta - każdy kolejny zabieg mikropigmentacji wykonywany po zabiegu podstawowym
utrwalający jego efekty.
3. Makijaż permanentny (semipermanentny) - zabieg mikropigmentacji wykonywany w celu
podkreślenia naturalnego piękna poszczególnych elementów ciała (oczy, brwi, ust) lub ich
poprawienia (plamy i przebarwienia na skórze itp.).
4. Linergistka - osoba posiadająca licencję na wykonywanie zabiegów mikropigmentacji
poświadczającą posiadanie odpowiednich umiejętności manualnych, wiedzy fachowej oraz
doświadczenia w zakresie wykonywania zabiegów makijażu permanentnego.
Zasady ogólne
1. Każdy Zabieg makijażu permanentnego jest wykonywany przez pracownika salonu wyłącznie za
wyraźną zgodą osoby przystępującej i na jej odpowiedzialność.
2. Każdy Zabieg makijażu permanentnego jest przeprowadzany przy zastosowaniu sprzętu,
pigmentów i kosmetyków, odpowiednich do makijażu permanentnego i będących na wysokim
poziomie technologicznym.
3. Wraz z upływem czasu skóra ulega stopniowemu złuszczaniu (regeneracji) co skutkuje
stopniowym blednięciem barwnika wprowadzonego do skóry7 podczas zabiegu.
4. Bez wykonania Korekty efekt zabiegu jest niepełny, a trwałość zabiegu krótsza. Brak możliwości
poddania się wykonaniu pierwszej korekty nie może być podstawą do roszczeń co do efektu zabiegu.
Niepoddanic się Korekcie uchyla wszelkie roszczenia osoby poddanej Zabiegowi wobec osoby
wykonującej Zabieg.
5. Pierwszą korektę utrwalającą efekty7 zabiegu podstawowego należy wykonać po zregenerowaniu
się skóry w miejscu wykonania zabiegu w przedziale czasowym, ustalonym przez osobę wykonującą
Zabieg.
6. Jeśli jedna (pierwsza) Korekta utrwalająca z powodu słabego przyjmowania się barwnika w skórze
okaże się niewystarczająca do uzyskania zadowalającego efektu, osoba wykonująca Zabieg, po
uprzedniej konsultacji, może zdecydować o rekomendacji wykonania kolejnej (drugiej) Korekty
utrwalającej.
7. Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie możliwe wykonanie Zabiegu lub Korekty w ustalonym terminie
zarówno ze strony osoby poddanej zabiegowi jak i Linergistki, należy o tym fakcie powiadomić drugą
stronę telefonicznie lub mailowo przed umówionym zabiegiem, niezwłocznie po powzięciu takiej
informacji, nie później niż na 24 godziny przed terminem Zabiegu lub Korekty.
8. Zabieg mikropigmentacji może być bolesny. Próg bólu jest różnie odczuwany przez różne osoby.
Po Zabiegu może pojawić się opuchlizna i zaczerwienienie, utrzymujące się do kilku dni.
9. Kolor pigmentu po Zabiegu jest dużo mocniejszy. W przeciągu tygodnia blednie do ok. 50%.

10. Brak właściwej pielęgnacji ze strony osoby poddanej Zabiegowi może zniszczyć efekty
pigmentacji. Metody pielęgnacji zostaną wskazane przez Linergistkę na życzenie osoby poddanej
Zabiegowi.
Procedura wykonywania Zabiegów
1. Podczas pierwszego spotkania Linergistka konsultuje z osobą zainteresowaną jej oczekiwania, a
następnie na podstawie otrzymanych od klientki informacji, swojego doświadczenia oraz analizy
kolorystycznej wykonuje wizualizację makijażu — wstępny szkic obrazujący wygląd makijażu po
wykonaniu zabiegu mikropigmentacji, wykonywany za pomocą kredki, który jest następnie
prezentowany do akceptacji. Osoba zainteresowana ma obowiązek wyrażenia swojej opinii i
oczekiwań na temat sugerowanego przez Linergistkę wyglądu (kształtu i koloru) makijażu i w
przypadku braku zastrzeżeń ma obowiązek wyrazić zgodę lub jej brak na wykonanie Zabiegu.
2. W przypadku zgłoszenia przez osobę -zainteresowaną zastrzeżeń stosunku do zaprezentowanej
wizualizacji, Linergistka wykonuje ponownie wizualizację z uwzględnieniem otrzymanych uwag lub w
razie sprzeczności z podstawowymi kanonami estetyki - odmawia wykonania wizualizacji i Zabiegu.
3. Po wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną na wykonanie zabiegu makijażu permanentnego,
zgodnie z zaprezentowaną wizualizacją, przystępuje się do wykonania Zabiegu.
4. Następnie, po nałożeniu znieczulenia, przy zastosowaniu sprawnego technicznie sprzętu,
Linergistka wykonuje Zabieg - wprowadza do skóry bezpieczne, nie wywołujące alergii pigmenty
zgodnie z zaprezentowaną uprzednio wizualizacją makijażu.
5. Po wykonaniu Zabiegu ustalany i rezerwowany jest termin wykonania pierwszej Korekty minimum cztery tygodnie po zabiegu podstawowym i maksimum dwa miesiące po nim. W przypadku
osób, dla których wizyta w powyżej określonym czasie może być niemożliwa, dopuszczalne jest
wykonanie pierwszej korekty7 po upływie dwóch miesięcy.
6. Po upływie czterech tygodni, w umówionym terminie, Linergistka wykonuje pierwszą Korrektę
utrwalającą efekt Zabiegu.

